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veteráni

Erma 
552 S
jav

Firmu Erfurter Maschinenfabrik 
založil v Erfurtu (Durynsko) 
Berthold Geipel, jenž byl až do jejího 
zrušení v roce 1919 ředitelem Královské 
továrny na zbraně v Erfurtu. Geipel odkoupil 
část strojního vybavení rušeného podniku 
a kromě zbraní provozoval také nezbrojní výrobu. 
V meziválečném období podnik nabízel na civilním trhu 
především malorážky. Světovou proslulost však získaly až 
samopaly MP 38 a MP 40, které byly u firmy zkonstruovány, 
ale paradoxně nikoli vyráběny.

Po 
druhé světové válce 
byl podnik v Erfurtu za-
baven, zrušen a znovu 
založen v Dachau. Po 

prvotních chybách se dostal do americ-
kých rukou a zaměřil se především na 
civilní výrobu levných zbraní s důrazem 
na americký trh. Nejméně do konce 
70. let, ale spíš do počátku 90. let firma 
prosperovala, v roce 1998 však zbank-
rotovala a většinu konkurzní podstaty 
koupila společnost ERMa Suhl, jejíž vý-

roba však zřejmě nebyla nijak ohromu-
jící a firma neodolala levné konkurenci 
z východu. Značku dnes používá firma 
Erma Inter sídlící na Ukrajině.

v prodejně českotřebovské firmy 
Řehák a Řehák jsme před nedávnem 
viděli jednu z posledních zbraní značky 
Erma, jež pochází z doby, kdy firma 
s tímto názvem byla ještě v celkem 
dobré kondici. jedná se o model 

552 S, jenž byl podle zkušebních zna-
ček vyroben v roce 1992. Tato pistole 
patřila mezi nejlevnější zbraně ve své 
kategorii, tedy v kategorii pro sebe-
obranu a výcvik. Zdá se, že se jich 
poměrně dost prodalo také u nás.

Podobá se Waltheru PPK, ale je 
určena na náboje 22 long rifle. vyrá-
bělo se také provedení v ráži 6,35 mm 
Browning. vzhledově prakticky to-
tožná byla i plynovka. S hlavní délky 
72,5 mm jsou celkové rozměry zbraně 
137x97x23 mm a hmotnost 410 g. Po-
dobná pistole, ale s hranatějším pouz-
drem závěru a jednočinným spoušťo-

vým mechanismem, byla v nabídce 
označena jako EP 322. 

Už první pohled na zbraň vyvolá 
dojem, že tohle jsme už někde vidě-

li. Někde v Německu u firmy 
Carl Walther. Ovšem neby-
lo to malorážkové. Maličká 
Erma je skutečně podobná 
pistolím Walther PPK. Podo-

ba zajisté není dokonalá, ale značná. 
a shodný je také způsob demontáže. 

Naopak odlišný je záchyt zásobníku, 
který je umístěn nikoli vlevo na těle 
zbraně před střenkou, ale ve spodní 
části rukojeti. Pistole má dynamický 
závěr, který je navíc vyroben z lehkého 
kovu. Spoušťový a bicí mechanismus 
je dvojčinný (Sa/Da). Povrch zbra-
ně je černěný, střenky jsou dřevěné, 
s rybinou.

Pistolku jsme samozřejmě vzali na 
střelnici. Od počátku nám bylo úplně 
jasné, že s touto zbraní nebudeme 
moci dosahovat nijak závratných vý-
sledků, ale očekávali jsme slušnou 

�� Demontáž 
k čištění se 

provádí po vy-
klopení lučíku, 
podobně jako 

u Waltheru PP 
nebo PPK 

Erma 552 S se ukázala 
jako celkem spolehlivá 
malorážková pistole.




